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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke részére
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trkezett: 1001 NOV 2 9.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) és (3) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján a Prémium évek
Programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló T/12490 sz. törvényjavaslathoz a
T/12490/8 számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 10 . §-ában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény 22. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) Az öregségi nyugdíj alapját képező havi átlagkereset meghatározásánál a munkanélküli-
járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló
juttatás, a gyermekgondozási segély, nyugdíjjárulék-köteles szociális ellátások (gyermeknevelési
támogatás, ápolási díj), a külön jogszabály szerinti Prémium évek Program, illetőleg a különleges
foglalkoztatási állomány keretében járó juttatás összegét, valamint a felsorolt ellátások
folyósításának időtartam alatti biztosítással járó jogviszonyból származó jövedelmet (keresetet) - a
kifizetésük (folyósításuk) időpontjától függetlenül - figyelmen kívül kell hagyni . Ha az igénylőre
kedvezőbb,

a) a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az ápolási díj, a munkanélküli-
járadék, a nyugdíj előtti munkanélküli-segély, az álláskeresést ösztönző juttatás, a keresetpótló
juttatás, a külön jogszabály szerinti Prémium évek Program, illetve a különleges foglalkoztatási
állomány keretében járó juttatás összegét,"

[kell keresetként figyelembe venni .)

Indokolás

A módosító javaslat jogtechnikai jellegű pontosításra irányul . Míg ugyanis a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997 . évi LXXXI. törvény 22 . §-a (2) bekezdésének

kapcsolódó módosító iavaslat



felvezető szövege tartalmaz utalást a különleges foglalkoztatási állományra, addig az a) pontból ez
kimaradt, így pótolni szükséges .

Budapest, 2004 . november 29 .

(Simon Gáb
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